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သခငေ်ယ��ေြမ�ကးီေပါ်၌ေနထိငု်

စဉ်တပည့ေ်တာ်များကိေုကာငး်က
ငဘ်ံအုေ�ကာငး်ေြပာြပခဲသ့ည။်



သကူအဒဲါကို “ငါအ့ဘ၏အမ်ိ” လိုေ့ခါ
�ပီးအဒဲမီာှအမ်ိေတွ
အများ�ကးီ�ှိေနတယ။် အမ်ိ�ကးီ သညသ်ာယာလှ
ပသည့အ်မ်ိတစ်လံးုြဖစ်သည။်
ေကာငး်ကငသ်ညမ်ညသ်ည့်
ေြမ�ကးီအမ်ိထကမ်ဆို
ပိ၍ု �ကးီမား�ပီးလှ
ပသည။်



သခငေ်ယ��က "ငါသညသ်ငတ်ိုေ့နစရာအရပ်

ကိြုပငဆ်ငြ်ခငး်ငါှသာွး၏။



ငါသာွးလ�င၊် သငတ်ို�ိှ့ရာသိုသ့ာွးမညဟ်အု�က�ိှံလ�င၊်
ေယ��သညေ်သြခငး်မထှေြမာက�်ပီးေနာကေ်ကာငး်ကင်
သိုသ့ာွးခဲသ့ည။် တပည့ေ်တာ်တို ့�ကည့�်�ေသာအခါ၊
ေယ��သညခ်ျီ�က
ေတာ်မ၏ူ။



ထိအုချိနမ်စှ၍ ခရစ်ယာနမ်ျား သညသ်ခငေ်ယ��ြပန�်က

လာမည့က်တေိတာ်ကိသုတူိုသ့တရိ�ကသည။်

အနညး်ဆံးုေမ�ာ်လင့ထ်ားသည့်

အချိနတ်ငွသ်သူည�ု်တတ်ရက်

ြပနလ်ာလမိ့်မညဟ်သုခင်

ေယ��မိန ့ဆ်ိခုဲသ့ည။်
သခငဘ်ရုား�ငှ့အ်တ�ူှိပါ



သိုေ့သာ်သမူလာမီေသဆံးုသာွးေသာခရစ်ယာနမ်ျားေကာ
အသိုန့ညး်။ သမ်မာက�မျးစာကသတူိုသ့�ျယေ��

�ငှျ�အတ�ူှိနေကရွ�ျသကျဆိငုျသ�ျ

။ကိယုခ်��ာ�ငှ့က်ငး်ကာွြခငး်သည်

သခငဘ်ရုား�ငှ့အ်တ�ူှိေန

ြခငး်ြဖစ်သည။်
သခငဘ်ရုား�ငှ့အ်တ�ူှိပါ



သမ�ာကျမ်းစာထ�ိှဲေနာကဆ်ံးုစာအုပ်ြဖစ်ေသာဗျာဒတိ်

ကျမ်းကေကာငး်ကငသ်ညမ်ညမ်�အံ�့သဖွယေ်ကာငး်သ
ညက်ိေုဖာ်ြပထားသည။် အံ့ most စရာအေကာငး်ဆံးု

အရာကေတာေ့ကာငး်ကင်

ဘံသုညဘ်ရုားသခင်

၏အထးူေနရာ

ြဖစ်သည။်



ဘရုားသခငသ်ညေ်နရာတိငုး်၌�ှိေသာ်လညး်

သ၏ူပလ� ငသ်ညေ်ကာငး်ကငဘ်ံ၌ု�ိှသည။်



ေကာငး်ကင�်ငှ့အ်ြခားေကာငး်ကငသ်တ� ဝါများသည်
ေကာငး်ကငဘ်ံ၌ုဘရုားသခငက်ိကုိးုကွ
ယ�်ကသည။် ထိနုညး်တေူသဆံးု
သာွး�ပီးေကာငး်ကငသ်ိုသ့ာွးေသာဘု
ရားသခင့လ်မူျိုးေတာ်
သညလ်ညး်ထို
နညး်တစူာွြဖ
စ်သည။်



သတူိုသ့ညဘ်ရုားသခငက်ိခုျီးမမ်ွးသခီျငး်များဆိ�ုကသည။်
သတူိုသ့ဆီိေုသာသခီျငး်တစ်ပဒုမ်ှ
စကားအချို �ကိေုဖာ်ြပထားသည။်



သငတ်ိုသ့ညင်ါတို၏့အေသးွေတာ်အားြဖင့လ်အူမျိုး
မျိုးတို၏့အေသးွေတာ်အားြဖင့ဘ်ရုား
သခငအ်ားငါတိုက့ိဘုရုားသခငထ်ံ
ေရွး��တ�်ပီး�ပီ ြဖစ်၍ ငါတို၏့ဘရုား
သခငအ်ားဘရုား
သခင့ထ်ေံတာ်သို ့
ေခါ်ေဆာငသ်ာွး
ြခငး်အတကွထ်ို
ကတ်နသ်ည။်
(ဗျာ။ ၅:၉)



ကျမ်းစာ၏ေနာကဆ်ံးုစာမျက�်ာှများတငွေ်ကာငး်
ကငက်ို “ေဂျ�ုဆလင�်မို�သစ်” အြဖစ်ေဖာ်ြပထားသည။်
၎ငး်သညအ်လနွြ်မင့မ်ား�ပီးအြပငဘ်ကတ်ငွြ်မင့မ်ား
ေသာနရံံ
လညး်�ိှသည။်
နရံံသညေ်ကျာက်
သလငး်ကဲသ့ို ့�ကည်
လငေ်သာဂျကေ်ကျာက်
ြဖင့ြ်ပုလပ်ုထားသည။်



ေကျာကမ်ျကရ်တနာများ�ငှ့အ်ဖုိးတနေ်ကျာကတ်ံးုများ

သညန်ရံံ၏အုတြ်မစ်ကိဖုံုးအုပ်ထား�ပီးေတာကပ်ေသာအ
ေရာငမ်ျားြဖင့ေ်တာကပ်ေနသည။် �မို�ဂိတတ်ခံါးတစ်

ခစီုသညပ်လုဲ

�ကးီတစ်ခတုညး်

ြဖင့ြ်ပုလပ်ုထား

သည။်



ထိပုလုတဲခံါး�ကးီများကိမုညသ်ည့အ်ခါမ�မပိတ�်ိငုပ်ါ။

သာွး�ကည့�်ကရေအာင် ...WOW! ေကာငး်ကငသ်ည်

ပိ၍ု ပငလ်ပှသည။်



�မို�ေတာ်ကိ�ုကညလ်ငေ်သာဖနက်ဲသ့ိုေ့ရ�စငြ်ဖင့ြ်ပုလပ်ု
ထားသည။် လမ်းကိေုရ�ြဖင့ြ်ပုလပ်ုထားသည။်



လပှ�ပီး�ကညလ်ငေ်သာအသကေ်ရစီးဆငး်ရာြမစ်သည်
ဘရုားသခင၏်ပလ� ငေ်တာ်မစီှးဆငး်သည။်
ြမစ်၏တစ်ဖကစ်နွး်တငွt်he ဒငဥ်ယျာဉ်၌ပထမဆံးု
ေတွ� �ိှရေသာအသကပ်ငပ်ငြ်ဖစ်သည။်
ဒသီစ်ပငက်အရမ်းကိထုးူြခားတယ။်



၎ငး်သညသ်းီ�ှအံမျိုးမျိုးမတှစ်ဆယ့�်စ်ှမျိုး�ှိသည။်

လစဉ်သးီြခားြဖစ်သည။်

သစ်ပင၏်အရွကမ်ျားသညလ်အူမျိုးမျိုး

တို၏့ေရာဂါေပျာကက်ငး်ေစရနြ်ဖစ်သည။်



ေနေရာင�်ငှ့လ်သညအ်လငး်အတကွေ်ကာငး်ကငက်ိမု
လိအုပ်ပါ။ ဘရုားသခင၏်ဘနုး်ေတာ်သညအ်ံ့ light 

ဖွယအ်လငး်ြဖင့ြ်ပည့�်ကှေ်နသည။်

အဒဲမီာှညမာှဘယေ်တာမ့မှ�ိှ



ေကာငး်ကင�ိှ်တရိစ�ာနမ်ျားပငက်ွြဲပား�ကသည။်

ထိသုအူေပါငး်တိုယ့ဉ်ယဉ်�ငှ့ေ်ဖာ်ေရွြဖစ်�ကသည။်

ဝံပေုလမွျား�ငှ့သ်ိးုသငယတ်ိုသ့ညအ်တတူြူမကစ်ား�က
သည။် ခနွအ်ား�ကးီေသာြခေသင်္ပ့င�်ာွးကဲသ့ို ့ြမကက်ို

စား�ကသည။်



ငါ၏သန ့�်ှငး်ေသာေတာငတ်ြပငလ်ံးု၌အချငး်ချငး်ည�ဉ်း
ဆြဲခငး်၊ ဖျကဆ်းီြခငး်ကိမုြပုရ�ကဟထုာဝရဘု

ရားမိန ့ေ်တာ်မ၏ူ။



ငါတိုပ့တပ်တလ်ညက်ိ�ုကည့လ်ိကုတ်ဲအ့ခါေကာငး်ကင်
ကေနေပျာကဆ်ံးုေနတဲအ့ရာ

ေတ�ိှွတယဆ်ိတုာသတိ

ထားမိတယ။် အဘယသ်ူ

မ�မအမျကထ်ကွစ်ကား

များအစဉ်အဆကက်ို

�ကားေန�ကသည။်



ဘယသ်မူအှတိကုအ်ခလံပ်ုေနတာမဟတုပ်ါဘးူ။
ေကာငး်ကင၌်သခူိးုများ
မ�ိှေသာေ�ကာင့တ်ခံါးများ
၌ေသာမ့ျားမ�ိှ။
လမ်ိလညသ်၊ူ လသူတ်
သမား၊ ေမ�ာဆရာ၊
အြခားဆိးုသမ်ွးသမူျား
မ�ိှပါ။ ေကာငး်ကင၌်မည်
သည့အ်ြပစ်မ�မ�ိှပါ။



ဘရုားသခင�်ငှ့ေ်ကာငး်ကငဘ်ံ၌ုမျကရ်ညက်ျစရာအ
ေ�ကာငး်မ�ှိပါ။ တစ်ခါတစ်ရံ၊

ဘရုားသခင့လ်မူျိုးသညဤ်ဘဝ၌�ကးီ

မားေသာဝမ်းနညး်ြခငး်ေ�ကာင့င်ိေု�ကး

�ကသည။် ဘရုားသခငသ်ညေ်ကာငး်

ကင၌်မျကရ်ည�်ှိသမ�ကိသုု

တေ်တာ်မမူည။်



ေကာငး်ကင၌်ေသြခငး်လညး်မ�ှိပါ။ ထာဝရဘရုား
၏လတူိုသ့ညလ်ညး်၊ ၀ မ်းနညး်ြခငး်၊ ငိြုခငး်၊
နာကျငြ်ခငး်မ�ှိေတာ။့
ဖျားနာြခငး်၊ ေကာငး်
ကငဘ်ံ�ိှုလတူိငုး်
သညဘ်ရုား
သခင�်ငှ့ထ်ာ
ဝရေပျာ်ရ�င်
သည။်



အေကာငး်ဆံးုကေတာေ့ကာငး်ကငဘ်ံသုညသ်ခငေ်ယ��
ခရစ်ေတာ်ကိသုတူို၏့ကယတ်င�်ှငအ်ြဖစ်ယံ�ုကည�်ပီးဘု
ရားသခငက်ိသုခငအ်ြဖစ်နာခေံသာေယာကျ်ားေလးများ�ှ
င့မိ်နး်ကေလးများ
(�ငှ့အ်ရွယေ်ရာက�်ပီးသမူျား) 
အတကွြ်ဖစ်သည။်



ေကာငး်ကင၌်သိးုသငယ၏်အသကစ်ာေစာငစ်ာအုပ်�ိှသ
ည။် လေူတရဲွန့ာမညေ်တနွဲ ့ြပည့ေ်နတယ။်

အဒဲမီာှဘယသ်ေူတနွာမညေ်ရးထားတာလသဲလိား။

ေယ��ကိယုံ�ုကညက်ိးုစားသအူားလံးု

မငး်နာမည�ိှ်လား



ေကာငး်ကငဘ်ံ�ုငှ့ပ်တသ်ကေ်သာကျမ်းစာ၏ေနာက်

ဆံးုစကားများသညအ်လနွေ်ကာငး်မနွေ်သာဖိတ်
�ကားချကြ်ဖစ်သည။်



ဝိညာဉ်ေတာ်�ငှ့မ်ဂင်္လာေဆာငသ်တိုသ့မီးကလာခဲပ့ါဟု
ဆိ�ုက၏။ �ကားေသာသကူလညး်၊

လာခဲပ့ါဟဆုိပုါေစ၊ေရငတေ်သာသသူညလ်ာပါေစ။



အလိ�ိှုေသာသသူညအ်ဘိးုကိမုေပးဘအဲသ
ကေ်ရကိယုပူါေစ။



ေကာငး်ကငဘ်ံ၊ု ဘရုားသခင၏်လှပေသာေနအမ်ိ

ဘရုားသခင့�် �တ်�မက်စကားေတာ်သမ�ာကျမ်းစာပါပံြုပင၊်

ေတွ�ရ

ဂ�န် 14; 2 ေကာရိ��ု 5; 

ဗျာဒတိ်ကျမ်း 4; 21, 22

"��တ်ကပတ်ေတာ်၏အဝငသ်ညအ်လငး်ကိုေပးပါ၏။."
ဆာလံ 119:130



�ပီးပါ�ပီ



ဤကျမး်စာပံြုပငက်က��်ပ်ုတိုက့ိဖုနဆ်ငး်ေတာ်မေူသာဘရုား�ငှ့သ်င့အ်ားသကိ�မး်
လိေုသာက��်ပ်ုတို၏့အံ�့သဖွယေ်ကာငး်ေသာဘရုားသခငအ်ေ�ကာငး်ေြပာြပသည။်

က��်ပ်ုတိုသ့ညဒ်စု�ုိကက်ိကုျူးလနွေ်သာမေကာငး်မ�များကိဘုရုားသခငြ်ပုသညက်ို
ဘရုားသခငသ်သိည။် အြပစအ်တကွအ်ြပစေ်ပးြခငး်သညေ်သြခငး်ြဖစသ်ည။်

သိုေ့သာ်ဘရုားသခငသ်ညသ်င့အ်ားအလနွခ်ျစေ်သာေ�ကာင့က်ားတိငုေ်ပါ်တငွအ်
ေသခ။ံ

သင၏်အြပစမ်ျားအတကွအ်ြပစေ်ပးရနသ်၏ူတစပ်ါးတညး်ေသာသားေတာ်ကိေုယ
��ေစလ�တေ်တာ်မခူဲသ့ည။်

ထိုေ့နာကေ်ယ��သည�်ငှြ်ပနထ်ေြမာကက်ာေကာငး်ကငသ်ို ့ြပနသ်ာွးခဲသ့ည။်

သငသ်ညသ်ခငေ်ယ��ကိယုံ�ုကည�်ပီးသင၏်အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါရနေ်တာငး်ခံ
ပါကသသူညြ်ပုလမိ့မ်ည။်

သသူညသ်င့အ်လယ၌်လာ�ပီးသင၌်သ�ူငှ့အ်တထူာဝရေနထိငုလ်မိ့မ်ည။်



ဤအရာသညအ်မနှတ်ရားြဖစသ်ညဟ်ယုံ�ုကညလ်�ငဘ်ရုားသခငအ်ားဤသိုေ့ြပာ
ပါ။

သခငေ်ယ��၊

က��်ပ်ုသညဘ်ရုားသခငြ်ဖစသ်ညဟ်ယုံ�ုကည�်ပီးက��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားအတကွအ်
ေသခေံသာသြူဖစလ်ာ�ပီးယခ�ုငှြ်ပနထ်ေြမာကပ်ါသည။် က��်ပ်ုအသကတ်ာထဲ

ဝင၍် က��်ပ်ု၏အြပစမ်ျားကိခုငွ့လ်�တပ်ါ၊

က��်ပ်ုသညက်��်ပ်ုအသကတ်ာသစက်ိရု�ှိ�ပီးတစေ်နတ့ငွက်ိယုေ်တာ်�ငှ့အ်စဉ်အ�မဲ
ေန�ိငုရ်နအ်တကွခ်ငွ့လ်�တပ်ါ။ ကိယုေ်တာ့်စကားကိနုာခ။ံ

သင့က်ေလးအြဖစအ်သက�်ငှသ်န�်ိငုေ်အာငက်ညူပီါ။ အာမင။်

သမ�ာကျမး်စာကိဖုတ�်ပီးဘရုားသခင�်ငှ့ေ်နတ့ိငုး်စကားေြပာပါ။ ေယာဟန် ၃:၁၆
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